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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „GEBU“ 

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

Vilnius  

2020-04-23 Nr. 2020/04-01 

 

Šioje ataskaitoje pateikiami duomenys apie viešosios įstaigos „GEBU“ veiklą už 

ataskaitinį laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 dienos iki 2019 m. gruodžio 31 d.  

 

1. 2019 m. viešoji įstaiga „GEBU“  įgyvendino įstatų numatytus tikslus atliekant šias 

veiklas: 

1) Viešosios įstaigos „GEBU” parengtos projektų paraiškos: 

- 2019 metų visuomenės sveikatos priemonėms, finansuojamoms Vilniaus miesto 

savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis: 

•  „SAUGANTI ŠEIMA 2020“. Prioritetinė kryptis - Vaikų ir jaunimo sveikatos 

išsaugojimas ir stiprinimas (jaunimo lytinis švietimas). 

 

- LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbtam nevyriausybinių organizacijų 

konkursui: 

• „SAUGANTI ŠEIMA. PAŽINTI, SUPRASTI,  PADĖTI”; 

• „Smurtinio elgesio mažinimas, teikiant pagalbą smurtaujantiems ir/ar alkoholį 

vartojantiems asmenims“ 

 

2) Viešosios įstaigos „GEBU”  projektų finansavimas 

- Iš LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšų projekto "Pakartotinio smurtinio 

elgesio ir piktnaudžiavimo alkoholiu prevencija" įgyvendinimui 2019 m., skirta 15000 Eur. 

- Iš LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšų projekto "VAIKYSTĖ BE SMURTO" 

įgyvendinimui 2019 m., skirta 7916 Eur. 

- Iš Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 

lėšų projekto „SAUGANTI ŠEIMA 2020“ įgyvendinimui 2019 m., skirta 7000 Eur. 
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3)  Viešosios įstaigos „GEBU”  projektų įgyvendinimas 

 

- 2019 m. balandžio - gruodžio mėn.  vykdytas LR Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos finansuotas projektas ,, SAUGANTI ŠEIMA. PAŽINTI, SUPRASTI,  PADĖTI 

”.  

- Seminarai pedagogams ir švietimo pagalbos specialistams „Smurto artimoje 

aplinkoje atpažinimas ir mokyklos darbuotojų veiksmai, kilus įtarimui dėl galimo 

smurto artimoje aplinkoje “. Vyko 6 seminarai. VISO dalyvavo 115 dalyvių. 

- Praktinis seminaras tėvams tema : „Auklėti, o ne bausti“. Vyko 6 seminarai. 

VISO dalyvavo 134 dalyviai. 

- Pravesti Pozityvios tėvystės įgūdžių formavimo mokymai tėvams. Vyko 2 tėvų 

grupės. VISO -  29 dalyviai.  

- Konferencija pedagogams, švietimo pagalbos specialistams, specialistams, 

dirbantiems su šeimomis, vaikų tėvams smurto prieš vaikus artimoje aplinkoje 

prevencijos tema „SAUGI VAIKYSTĖ“. VISO 122 dalyviai. 

- Socialinė akcija mokiniams „Išgirsk mane“. Dalyvavo 1463 mokiniai iš 18 

mokyklų. 

- Individualios psichologo konsultacijos – 30 vnt. 

- 2019 m. rugsėjo - gruodžio mėn.  vykdytas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

finansuotas projektas ,, Smurtinio elgesio mažinimas, teikiant pagalbą smurtaujantiems 

ir/ar alkoholį vartojantiems asmenims ”.  

- Intervencinės programos artimoje aplinkoje smurtaujantiems įgyvendinimas. 

Vyko 48 grupiniai užsiėmimai ir 42 individualūs užsiėmimai. VISO dalyvavo 21 

dalyvis. 

- Priklausomybės konsultantų pagalba. 200 konsultacijų. VISO dalyvavo 52 

asmenys. 

- 2019 m. rugsėjo - gruodžio mėn.  vykdytas Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės 

sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis finansuotas projektas „SAUGANTI 

ŠEIMA 2020”.  

- Seminarai tėvams ,,Kaip kalbėtis su vaiku apie lytiškumą“ (auginantiems vaikus 

iki 9 m.) Kaip kalbėtis su paaugliu apie lytiškumą (auginantiems vaikus 

vyresnius nei 9 m.). VISO  dalyvavo 57 dalyvių. 

- Pravesti Pozityvios tėvystės įgūdžių formavimo mokymai tėvams. Vyko 2 tėvų 

grupės. VISO -  27 dalyviai.  

- 2 seminarai specialistams, dirbantiems su šeimomis ,,Kaip paskatinti tėvus 

vykdyti lytinį švietimą namuose”. VISO -  17 dalyvių 

- Pravesta grupė merginoms ,,Atviras ratas” VISO -  7 dalyvės 

- Pravesti jaunimo mokymai apie lytiškumą ,,Viskas ką nori sužinoti apie 

lytiškumą”. VISO -  13 dalyvių 

- Savanorių ,,Jaunimas- jaunimui” apmokymas ir koordinavimas. VISO -  10 

dalyvių 
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2. Viešosios įstaigos „GEBU” veikla  viešinta interneto svetainėje adresu: 

http://www.gebu.lt/  bei partnerių svetainėse  

 

3. Nuo 2011 m. gruodžio 19 d. Viešosios įstaigos vadovė yra Goda Kaniušonytė ( 

Viešosios istaigos „GEBU“ visuotinio dalininku susirinkimo Protokolas 2012-01- 20 d. 

Nr. Vds – 0007)  

Įstaigos dalininkai yra Goda Kaniušonytė, Inga Truskauskaitė-Kunevičienė ir Lina 

Gervinskaitė-Paulaitienė. 

 

4. Viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per ataskaitinį laikotarpį: 

- LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės biudžeto lėšos - 22916 Eur. 

- Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 

lėšos – 7000 Eur. 

- PARAMA 2%  - 258,70 Eur.  

 

5. Per ataskaitinį laikotarpį viešoji įstaiga „GEBU” neįgijo ir neperleido ilgalaikio turto. 

 

6. Viešosios įstaigos „GEBU” darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2019-

01-01): 4 (penki darbuotojai). Viešosios įstaigos „GEBU” darbuotojų skaičius 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2019-12-31): 4 (keturi darbuotojai). 2019-12-31 

viešosios įstaigos „GEBU” darbuotojų sudėtis pagal preigas buvo toks: (1) įstaigos 

vadovas, (3) projektų vadovės.  

 

 
Įstaigos vadovė                                                                              Goda Kaniušonytė 


